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মুখবন্ধ 
[বগত ১৩১৫ সালের ১৮ই ও ১৯শে মাঘ রা'জসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের যে দ্বিতীয় 

বাধিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার প্রথম প্রস্তাঁবটি এই £-_ 

“বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের একটী সমিতি গঠিত হইবে। নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ এঁ সমিতির কার্ধ্য করিবেন। তাহার! আবশ্তক মত সমিতির সভ্যসংখা। বৃদ্ধি করিতে 
পারিবেন। 

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্্র রায় (সভাপতি), শ্রীযুক্ত সতীশচন্ধ্ মুখোপাধ্যায়, 
» রামেন্দরনুন্দর ত্রিবেদী, » বঙ্কিমচন্জ মুখোপাধ্যায়, 
» " অপুর্ববচন্ত্র দত্ত, » জগদানন্দ রায়, 

» যোগেশচন্ত্র রায়, ..*. ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্তী, 
» জ্যোতিভূ ষণ ভাুড়ী, * শশধর রায়, 

* স্থধোধচন্ত্র মহলানবিশ, » 'বোধিসত্ব সেন, 

» গোপালচন্ত্র সেন, » বিধুভৃষণ দত্ত, 

*॥ পঞ্ধানন নিয়োগী, » প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায়, 

» নিবারণচন্ত্র ভষ্টাচার্যা, » হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পাদক )।* 
এ সময়ে আমার নির্দেশক্রমে এই প্রবন্ধের অন্যতর লেখক শ্রীমান্ প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

সংস্কৃত গ্রন্থাদি ( বিশেষঃ মংপ্রণীত হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস ) হইতে পরিভাষা সঙ্কলন 

আরম্ভ করেন ও শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্্র মুখোপাধ্যায় আধুনিক বাঙ্গল! বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদিতে 

ব্বস্থত পারিভাষিক শব্দের তালিক! প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করেন। আমাদের মনে 

হইয়াছিল যে, এই ছুই শ্রেণীর রাদায়নিক পরিভাষ| সম্কলিত হইলে, এই ছুইটী এবং রামেন্্ 
বাবু প্রমুখ লেখকগণের প্রণীত পরিভাষাগুলি একত্র বিবেচনা করিয়! আমরা একটা আদর্শ- 

পরিভাষ! (588)0810 1509)611019001৩ : বাধিয়! দিতে পারিব । 

ইহার ফলে ১৩১৯ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের ভাগলপুরস্থ তৃতীয় অধিবেশনে 

দ্রাসায়নিক পরিভাষ।” নামক এবন্ধ মৎকর্তুক পঠিত হয়। কিন্তু পরিভাষা সঙ্কলন সম্পূর্ণ ন! 

হওয়ায় তখন প্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। ইতিমধো এসিয়াটিক সোসাইটির তত্বাবধানে 

এবং আমার ও শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্্ কবিরদ্ব মহাশয়ের সম্পাদকতায় “রসার্ণব” নামক 

প্রাচীন রসগ্রন্থ সময়ে সমগ্র প্রকাশিত হওয়ায়, পরিভাষা সঙ্কলনে আরও স্থবিধা হয়। 
এই সঙ্কলিত পরিভাষ! হুগলী-সা হিতা-সম্মিলনে উপস্থিত কর! হইয়াছিল এবং ইহা প্রকাশের 

জন্য পরিষদের উপর ভার অপিত হয়। 
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বর্গায় অক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাক্তীর রাজেন্ত্রলাল মিত্রের সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখিবার চেষ্ট। হইতেছে । এ বিষয়ে উক্ত মহাত্মাদ্য়ই প্রথম পথপ্রদর্শক । 
সরল বাঙ্গাল! ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিকে ইহাদ্িগকে যে বিশেষ কষ্ট পাইতে 

হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার! অধিকাংশ শব্দই ইংরাজির অনুকরণে 

প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন; যথা, পুরুভূজ, অণুবীক্ষণ, ছুরবীক্ষণ, উদজন, শ্বদস্ত ইত্যাদি। 
ইহার মধ্যে অনেকগুলিই গৃহীত হইয়াছে এবং এগুলি আধুনিক গ্রন্থাদিতে বহুল পরিমাণে 

ব্যবহৃত হইতেছে । রামেন্ত্র বাবু, যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কেহ কেহ অনেক রাসায়নিক 
পরিভাষার স্থষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত শব্ষের মধ্যে অধিকাংশই নবগঠিত। এই গুলির 
মধো কোন্ কোন্ শব গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার আলোচন। হওয়৷ প্রয়োজন। 

হিন্দু রসায়ন-শান্ত্রের ইতিহাস প্রণয়নের সময় আমি দেখিতে পাইয়াছি বে, সংস্কত গ্রস্থদমূহ 
হইতে বহু পারিভাষিক শব্ধ পাওয়! যাইতে পারে । নূতন শবৰের স্থষ্টি না করিয়া, ইহার মধ্যে 
অনেক গুলিই আমর! অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি এবং কতকগুলি পুর্বর হইতেই চলিয়। 

আসিতেছে । কয়েকটী উদ্বাহরণন্বরূপ দিতেছি $-- 
/010- অন্ন ১9৪1) 15) 08০1" পিচ্ছিল 

001000200--বরনাগ 110:0101,-"রাগবন্ধি 

4,0001111008--নিরবয়ব ১।11)1)0110 ৪010--দীহজল, মহাদ্রাবক 

$১6০20--অণু 10881006156 815111140107-_অন্তধূম বিপাচম 
[৮১০ আকাশাথু 1)13111100107) &[7119/08- পাতন যন্ত্র 

716909--ভঙগদ 1,790180/--রমশালা (রসরত্ব সমুচ্চয় ) 

08/9196)0 861)৮--.সহায়ক ইত্যাদি 

আমর এমন কথ! বলিতেছি না যে, এইগুলি সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে। সংস্কৃত 

সাহিত্যে কি কি শব পারিভাধিকরূপে ব্যবস্থত হইত, তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্ত ও 

এই সমস্ত শব সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচন! প্রয়োজন | 

আধুনিক ও প্রচলিত সাহিত্য হইতেও অনেক শব্দ গ্রঃণ কর! খাইতে পারে এবং গ্রহণ 
করিতে হইবে। 119001)03 বলিতে 'দীপশলাক।” ব1 “দয়াশলাই' লিখিব কিন্বা “যোগবর্তিকা” 

লিখিব মীমাংসা! কর] প্রয়োজন। 1১০1৯৭০। বলিতে প্রচলিত “কাচি” না লিখিয় শ্রুতিকটু 

'পটসন্দংশ' লেখ! উচিত কি না, তাঁহাও নির্ণয় করিতে হইবে । 

আর একট! বিশেষভাবে ভাবিবার কথ! এই যে, আমরা সভাপমিতি করিয়া পরিভাষ৷ 

ধীধিয়৷ দিলেও কাঁধ্যতঃ সেই পরিভাষা! কিরূপ ফলদায়ক হইবে, তাহ! বলা ছুরূহ। এ সকল 

পারিভাষিক শব্ধ ব্যবহার করিয়! নুস্তক লিখিলে তবেই উহার দোবগুণ ঠিক বুঝিতে পার! 

যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় বুল পরিমাণে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত না হইলে 

পরিভাষার দোষণখ সমাক্রূপে বিচার করা যাইতে পারে না! । গ্রন্থকারগণ কতক শব গ্রহণ 
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করিবেন, কতক বাদ দিবেন, কতক বা ভা্গিয় চুরিয়! সামঞজন্ত করিয়া লইবেন। এক কথায়, 
বাঙ্গালী মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রচার না করিলে কখনই ভাষার ও বৈজ্ঞানিক 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে ন!। 

পরিশেষে বক্তব্য যে, রাসায়নিক শব ভিন্ন অন্ত বিষয়েরও ছুই চারিটী পারিভাষিক শব 
এই সংগ্রহের মধ্যে আছে 7 যথা, 169900100, 7908081017১ আ০৮৪ ইত্যাদি | ৫6 

শ্রীগ্রফুল্লচন্দ্র রায় 





উদ্ধত গ্রন্থাবলী ও তাহাদের সাঙ্কোতিক চিহ্ন 
উদ্ধ ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম সাক্ষেতিক চিন্ক 
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ৰাসবদত্া বাস 
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নাগাঙ্দুন না 
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বসসার রস্সা 
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রসেজচিস্তামণি র-চি 
রসেজচুড়ামশি র্ 
রসেজ্মসারসংগ্রহু র-সা-সং 
রাজনির্থপ্ট রাজ 
স্শ্রুত 4 
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মাতুলুঙ্গানন 
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স্চিদ্নাৰ 

লবণকায়জল€১) 

দক্তপ্রাব ৫) 

তাঅদ্রাব 

শঙ্খদ্রাবক(২) 

বেতসায় 

ঘনাম 

মহাদ্রাবী 

তুবরীসত্ব 
দাহজল 

কাসীসসত্ব 

সৌরাই্রীসত্ব 
তিস্তিড়িকায্ 

চিঞ্চান্ 

মধ্যমা 

০) 913 1259৩71075৩ 91]. ৫) 
(২) 80 16019 দেখ 

শি 

রঃ রস? 

র-র-স; র-প্র-্ু 3 রস্ট্র 

রর? বর? র-প্র-্থ। টা 

চে 

রঃ র-র-স। 

রঃ 

রঃ র-্রস; 

রঃ 

স্ব, 

নব 

রপ্র-্থ ; 

ধা; 

দঃ 

বপ্রঃত্যঃ 

রঃর-র; রর-স; 

রস্র 3 

রর; 

র-র-স) র-প্র-্থ 3 
ধা; 

রযঃররসঃ 

রঃ র-রপ।ঃ 

প-্র-্স 3 

কঃ 

চে 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ অতিরিক্ত সংখ্যা 

ইংয়াজি নাম সংস্কৃত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 
40022 00111001119 সন্ধ রর-স; 

0 10901000) অনাদিপরম্পরা প; 

£8000201)8 210109791 কজ্জলী রস্র ; চক্রে; 

পর্পটিকা রঃ 

পর্পটিকারস রর 

রসকজ্জলী রঃ র-কখ? 

রসপর্পটা চক্রে ; 

রসাসৃতচূরণ বৃন্দ) 
40966 গোমেদ 

42£79£%69 সমুহ প 

40766100606 অন্বয় পঃ 

10005) রসসিন্ধ র্) 
4101)910 রসায়ণ নথ) 

4811811 ক্ষার চ)র;)র-র-স) 

৯». 0808(10 তীক্ষক্ষার নু) 

৮. 20010 মৃহ্ক্ষার ন্) 
* ড959190:9 বক্ষক্ষার রর) 

* দা691 মৃছক্ষার ন্; 

4110) কৃতিমলোহা র-র-স; র-কঃ 
ঘন্ঘমেলাপক রব; 

বন্বন র্) 
বর্তভলোহ রক) 

মিশ্রলোহু রপ্র-্থ 5 রর-স) 

সঙ্কর চর 

»-৮01 81191 800 

৪০10 চনহেন রঃ 

»৮৮01 811561: 0100 

00197 চন্জার্ক র) র-কা; 
তারার্ক(১) র্; 

101) কাজী  রর-স। র-প্র-্থ। 

(৯) ১৬ ভাগ রৌপ্য ও ১২ ভাগ তাত্র। 



সন ১৩১৯ ] রাঁসাঁয়নিক পরিভাষা ৫ 

ইংরাজি নাম সংস্কৃত নাম উদ্ধ্ ত গ্রস্থ 
কাক্ষী র) র-র-ল। র-প্র-্থ ) 

তুবরী র) র-র-স) র-প্রু) 

ফটকি করস) 

ফুল তুবরী র-র-্স 

ফুষ্লিক! র্র-প। র-প্রন্থ্থ; 

স্কটিকা র)র-প্র;র-প্রস্থ) 

স্কটিকারি  র-চি; 
সৌরাহ্্রী রঃ র-রস? র'গ্র-স্থ) র-ক; রক) 

--8816) কাজ্জী বর; 

তুবরী র্) 
সৌরাষ্্রমৃত্িকা র; 

সৌরাইী র-র-স? র-ক; 

ভূ রও 
ক্ষিতি র-কা 

41717100101 01710109 881%11010010790 দেখ 

47100101000 নিরবয়ব 

08981109059 স্তস্তনচূর্ণ বাস) 

যোগচুর্ণ দশ) 

.0681100 (1. ০. 6010দ10£ 

866 00 1106 109$918) নিষেক 

অভিষেক রঃ 

মপন রঃ 

মজ্জন র)রর-প। 

40001] বঙ্গীকমৃত্িক র) 

4061100) বরনাগ রস) র-চঃ 

-_ 811012109 নীলাঞ্জন র-্র-স; 

সৌবীরাঞ্ন১ র-র-স। 

£010815605 বস্ত্র র)র-র-স) 

---018611151101 পাতনযন্ত্রং ররস; 

মি: 

(৯) 8000106 দেখ। (২) 1)1501119107 দেখ। 



ইংরাজি নাম 
-788/1701) 

---6010100০য ০1 

(01701175100 

4002, 76018 

স01186917 

£199100 

40077 

৮6606] 

--(88 

--790])১ 01 

£,88102010% 

স্প0119 

138181)09 

138] 

138,811) 

13901), 994 

»৮80100 

স্পা 06০] 

18306101010) 

13098/85 

13911770669] 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ অতিরিক্ত সংখ্যা 

স্কৃত নাম উদ্ধ্ গ্রন্থ 

মুগ্নয়যন্ত্ র্) 

যন্ত্রবল চে 

দোলা যন র্; 

স্বেদযন্ত্ বর 

শঙ্খদ্রাবক রপ্র; 

শঙ্খদ্রাবরস 

বিড় রঃ র-র-স। 

তালসস্ব রস-চি ) র-র-স 

সিকভাম্ধা 

অণু. প্; 
পরমাণু প্; 
আকাশাণু পঃ 

আকাশ পরমাণু প 

বাধু পরমাণু রা 

আণবিকব্যহ প 

রামঠ র্; 
হজ র্; 

সিতরামঠ রঃ 

73 

তুল রব; 

গোলক র-র-স; 

খর্পর র 

লবণযন্ত্ র-র-স। 

বালুকাপুট রপ্রন্থ ; 

বালুকযন্ত র-র-স)ধা; 
বালুকাযন্ত্ রঃ 

জলা রপ্র-্থু? 
গুগ্গুল রও) র-র-স) 
মধুচ্ছিষ্ র্; 

কাংন্ত র) র-র-স; 



সন ১৩১৯ ] রাসায়নিক পরিভাষা 

ইংরাজি নাম স্ৃত নাম উদ্ধত গ্রন্থ 
কাংন্তক ধা) 

ঘোষ রঃ 

০]1০ ৪ ধমন কক্ষ; 

ধমনী রর; 

ভস্্রা রঃরষচুঃ রক) 

ভম্ত্রিকা ররসঃ 

[80217 দ্যণুক ৬1 

13700170001) অশ্ম র-র-স; র-্্র- । 

অদ্রিজ র-র-সঃর; 

শিলাজতু র-রস;র; 

শিলাধাতু র-্র-স; 

গিরিজতু র, 
গিরিসানুজ র্; 

গিরি রঃ 

শৈলজ চর 

13180 ৪] নীলকাচ চু 

81057101006, 10001) বক্রনাল র; কক্ষ; 

স্্)2201)00 বংশনালী রঃ 

৮1800 লোহনালী বর; র-কা) 

13106 51610] ৫011৮ ৪0111196০ দেখ 

13071 শেদন রর 

চ30109-881 অস্থিভন্ রঃ ক্স-হ? 

10788 টস্ক রঃর-রস; 

টক্কণক্ষার র, 

টক্কণ রঃ ররস। র-প্র-্থ? 

ক্ষারবাজ র; 

মালতীতীরসম্ভব র; 

13090 বৃক্ষাযুর্বেদ 

[31938 কাকতৃত্তী 

পিস্তল র-র-স : 

রীতি 



৮ 

ইত্রা্গি নাম 

"098 

স্্৮001101023 

»-911068 

13981 (0 & 070:187) 

চ71000281 

1311777860106 

13109 

1301)019 

106697 0181199৫ 

0879 

09181001106 

(১) 900090 দেখ। 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ অতিরিক্ত সংখ্যা 

সন্ক্ৃতি নান 

রীতিক। 
রাজরীতি 

বক্ধরীতি 

রীতিচুর্ণ 

আরচূর্ণ 

খণ্ডন ₹ 
ই্টিকাচুর্ণ 

ইষ্টিকাংশ 
ইষ্টিকা 
গন্ধপাষাণ(১) 

পাষাণ 

ভঙগদ 

বুদ্বুদ্ 
আজ্য 

সপি 

তাত্ররঞ্জক 

রীতিক্কৎ 
তৃখখ (1) 

উদ্ধত গ্রস্ 

রঃ 

ধা; 

রঃ 

রর; 

র) রর-স)র-প্র-্থ ) ধার; রস-চি। 

র,রর-স ওঃ ক-প্র-্থঃ 

র-র-স। র-প্র-্ছ । 

র--স। র-প্রস্ছ ) 

(২) 29869 দেখ 



রাসায়নিক পরিভাঁষ৷ সন ১৩১৯] 

ইংরাজি নাম সংস্কৃত নাম 
02101096100 ্ তশ্মীকরণ 

জারণ 

0%101061 রসকর্পুর 

ভল্মনুত, 

শ্বেতভন্ম 

কপ্ূর্ররস 

0815 ভপ্র 

-৮৮0£107888 রীতিকুন্ুম 

পুষ্পাঁজন (৫) 
৮06 08108 বজভন্র 

৮01 100 তীক্ষভম্ 

»৮৮010061021য ুতভন্ম 

রসভনম্ম 

--৮01 ৪1191 রূপ্মল 

৮০01 02) বঙ্গভন্ম 

08077711701 কপূর 

02198085 প্রস্থি 

09:0070889 01 00581) যবক্ষার 

0 9008 সর্জিকাক্ষার 

081৮8 ০5৪ বৈদূর্ধ্য 

08815 80 2250 সহায়ক 

09089, 670016106 * নিমিত্তকারণ 

-700800119) উপাদান-কারণ 

97091) বজলেপ 

(010910%। অঙ্গার 

অঙ্গারক 

কোকিল) 

019101081 00100109100 সমভূয়ক্রিয়! 

ৃ সংহতক্রিযা 

সমুখখান 
(১) 9 0999 

হু 

উধৃত রহ 
চি 

র-চি, র-গ্রঃ 

বস-চি ? 

চি রস-চি ; 

র-প্র-্থ । 
ব-র-ন: 

র; র-র'সঃ 
র-্ন-মা ; 

র-নমা; 
রঃ 

চক্র; 

ব;)রন-মা; 

ব)র-র*স। 

রঃরশরস্ন। 

রঃর-র-স।ঃ 

করস । 

বরবরমুণি (তত্বত্রয়ভাষ্য, অচিতপ্রকরণ) 

পঃ 

পঃ 

বরা; 
রঃররসস; 

রঃ 

রঃর-ছহ।) রর) ররস্স। 

পঃ 

পঃ 

পঃ 



১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ অতিরিক্ত সংখ্যা 

ইংরাজি নাম সংস্কত নান উদ্ধত গ্রন্থ 
৮7902019081) মিলিতদ্রব্য পঃ 

সংহততৃতার্থ পঃ 

স্”00136801 আরম্তক সংযোগ প 

---0008:861008 কর্মযোগ বর) 

রসকশ 

00109107790) রসায়নী বিদ্যা ধা? 

(0106205896 রসবাদিন্ র) 

€0101797001 হি্থুল র)র-রস; র.ক) 

দরদ র)র-র-স। রপ্র-্থ | 

মণিরাগজ র্; 

লঘ্ভুকন্দরস রঃ 

শুকতুণ্ডক রঃ 

(18351011017 বিভাগ 

0০0091810 তারমাক্ষিক র-র-স; 

09001111161) ইন্দ্রগোপক র;)রর-স; 

ইন্দ্রগোপ 
0০011711017 | অঞ্জন র-র-স) 

00199) রাগ র্) 

(০1০) রঞ্জন রঃ 

00109788107) 01 

001)9 জালা র 

091001:1983 বর্ণরহিত ধা) 

জলজ ধা? 

শঙ্ঘ ধা $ 

00730161901 90013 আরম্ভক পরমাণুমকল প 

-৮৮0000906 আরস্তক সংযোগ প 

0০০০০: অর্ক র-ক, র-র-স; 

কমল রহ; 

তাঅ রর-র-স,ধা) বৃন্দ) 
শুনব রঃর-রসঃধা। 

শুষ্বক পন 



সন ১৩১৯ ] 

ইংয়াজি নাম 

1951 

--0য11668 

01882 

00৬06] 

78011019960 

--5010010199 

07010919 

00121 

(9০%119 

রাসায়নিক পরিভাষা ১১ 

সংস্কত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 
তুখকসত্ব রস-চি ) 

তামত্রক ধা? 

ভাস্কর যন; 

রবি ক) রহ) 

নাগমর্দন ধা; 

নীলবিভ্রম ধা; 

হেমগর্ভ ধা; 

নীল ধা; 

তনুরবিপত্র র-ন্ৃ ) 

তাপ্য র-প্র-্ছ ) রক) 

বিমল র; 

মাক্ষিক র)র-র-স; 

শুন্বপত্র রঃ 

গুবচুর্ণ র্) 

তুখ্যক রস-চি; রঃ 

তু্থ চল) 

সম্তক বাশন্তক র;ররসঃর-হ। রক; 

সন্ত রচুঃ 

মযুরগ্রীবতুখ র) 

ময়ুরতূ্ র) র-র-স) 
শিখিগ্রীবতুত্খক রস-চি; 
শুদ্ধসত্ব রঃ 

পর্গটী তার বৃন্দ; 

তাত্র যোগ চক্র ; 

170) 9100186 দেখ 

প্রবাণ র, ধার) 

প্রবালক ধা, র, রশ্র-স। 

বিদ্রম ধা, র) 

বেলাবল্ীজাত ধা; 

বরাটক রর-স। র-সা-সং। 

বরাট র-র-স। 



১২ 

ইংরাজি নাম 

(010011019 

28] 

»৮01100 

-৮9056790 

স্02 

স”1880 

---01)90 

-৮6080601 

স00018690 

0758091 

091) 

001০] 

[)9900620]] 

1)9900$90 796০1 

109150700 

1)1568$ 

10181)১ 981620620 

10188010010) 

10886119110) 

৮0580109116 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অতিরিক্ত ংখা! 

ংস্কত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 
কপর্দ রঃ 
মুষ! রঃ র-র-স। 

সুষিক রর-স। র-প্রজ্)ঠর। 

ভল্মমূষা রঃ 

অন্ধমুষ! র, কাক? 

মুকমুষা র, র-র-স) 
লোহমুষ। রঃ 
নাগমুষা ধ-র; 

প্রকাশমুষা র্; 

বজমুষ! র)র-ক। রচুঃ 

নালমুষ র-ক । 

বৃন্তাকমুধা র-র-স) 
স্কটিক র)র-র-স; 
91১০] দেখ 

ভাগ্ডিকা পন; 

হুপ্ডিকা র্; 

]) 

কখ রস্র-সঃ 

ক্কাখ 

কথিতজল 
ব্জ র-র-সঃ 

হীরক * ক্য়াস। 

বজরত 

পচন কৃ বরন; 

ভাবন কক বর্ন । 

খর্পর র-র-সঃ 

জাবণ র-র-স) 

পাতন রর-স; র; 
তির্যযক্পাতন র-র-স। 

অস্তধ মবিপকক 



১৩১৯) রাসায়নিক পরিভাষা ১৩ 

ইংরাজি নাম সংস্কৃত নাম উদ্ধত গ্রন্থ 
---061 06900208017) অধঃপাতন 

7018111177)8 200978008 অধঃপাতনযন্ত্র 

তির্ধযাকৃপাতন যন্ত্র 

পাতনযস্তর র-র.স) 
[08088 মল 

10110658 খর্ব 

[079৪ রক্রবর্গ র্) 
1076, 6০ রঞ্জন ₹ রঃ 

»৮8930 অক্ষয় রাগ ধা; 

171 

2111 5196 বসায়ণ রঃ 

100091810 মরকত রঃ 

গরুড়োদগার র-র-স। 

80612 সুক্ষৃভূত 

-10109080 উদ্ভূত বৃত্তিশক্তি প; 

01 51)0726100 পরিস্পন্দ পঃ 

---চ0%910191 অনুভূত বৃত্তিশক্তি প; 

নুক্লভূত প্) 

তম্মাত্র পা? 

10 01187011070 সাম্যাবন্থা প্; 

-0108068019 বিসদৃশ পরিণাম প;ঃ 

---86819 সদৃশ পরিণাম- প 

178827009 সত্ব র"র-স ,র। 

অর্ক অর্ক) 
৮৮৮81190610 01 সত্বপাতন রর-্স, রস্প্রস্থ। 

1) আকাশ 

1901161-86017) আকাশাণু প্; 

আকাশপরমাণু প 

চ/৮০010(101)১ 00817810 পরিণাম প্ 

্৮ঠ৪া 01 পরিণামক্রমনিয়দ প3 
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ইংরাজি নাম সংস্কৃত নাম উদ্ধত গ্রন্থ 

0? 109809£ তাম্মাত্রিক স্থষ্টি প 

[0:810109180] পরীক্ষা 

8500926 

10 10090101101 যন্তরবিদ বরাহ; 

যন্ত্র বরাহ; 

10 0798 870 

90877766108 রাগগন্ধযুক্তিবিদ্ বরাছ; 

ঢ56906102 নিপাতন র 

পাতন ঁ 

া 

80 উপপত্তি প) 

' দৃষ্টসিদ্ধি পঃ 

750 ন্নেছ র্; 
বস 

(11661 গালন র) 

[72109150 ঠ910061) 

010%1 বন্রগালিত রঃ 

16, 170697059 ক্ষরাপ্রি র) 

তীত্রানল প্রঃ 

[10706 স্তস্তন 

বন্ধন 
81890) জালা রর-স। 

71981 ভাগ 

10918, 95680% 01 পুষ্পান্ র) 

নি1010 6৩080% রসক্রিয়!] লা? 

71520160 আপ্রত্ব রঃ 

গ্রবত্ 

[0706]8 সন্শ (১) র 
70101626)7)6 91019988608 ধুপযন্ত্ 

(৯) 20067 ও 20285 দেখ । 
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ংস্কৃত নাম 

ঘাপিত 

লঘুদ্রাব 
দ্রুতদ্রাব 

অঞ্জন(১) 

সৌবীরাগুন 

কুষ্সুর্নমা 

বানু 

কাচকুপী 

কনক 

কাঞ্চন 

উদ্ধত গ্রস্থ 

রর ঃ 

ধাঃ 

ররস। 

রস; 

রঃর-র-স, 

বর-স। রহ; 

র-রল; 

ধাঃর;) রর-স। 

ধাঃর-র-স; 

(১) 9810076 দেখ 
₹) 20919 008191 দেখ 
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স্”110092086 
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(৯) 0০019 দেখ 
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সংস্কত নাম উদ্ধত গ্রন্থ 

হেমক্রিয়া র-প্র-স্থ 

হেমীকরণ রস-চি; 
হ্মপত্র রর'স ; 

র্ণপত্র রর-্স , 

সুবর্ণপত্র র-রস্স 

মর্দন কর 

ব্যুহ প্; 
অবয়বসন্লিবেশ প; 

ল 

গিরিসিনবর  র-র-সঃ 
গৈরিকত১) র-র-্স; 

ঢু 
কাঠিন্ত 

(91211991705 দেখ 

উদ্মা 
পাক 

ভাবনাকরা 

জঠরানল 

ওঁদধ্যতেজ 
খরপাঁক 

মধামপাক 

মুছপাক 

ধামিত 

স্মাপিত(২) রশ্রস$ক়। 
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সংস্কত নাম উদ্ভুত গ্রস্থ 

আকরজ তাপ 

সুর্য্যপাক 

গুরু ররপওঃ 

ক্ষৌত্র 

কলপন। 

|] 

অভিথাত 

নোদন 

মল রঃরশ্রস। 

দোষ বঃ 

নিক্রিয 

নিঙ্তিয় 

নী বঃ 

নীলী রঃ 

অতীন্দরিয় 

যন্ত্র রঃ 

অয় রঃর্রস। 

আয়স ধা-র) ধা) কাক ;ব? 

লৌহ, লোহা রক ঃরও 

লোহক ধা) 

তাটক ধা; 

ত্বর্ণমারক ধা; 

তীক্ষুঘন র) র-কা) র-ন-মা? 

অয়োগোলক 

কাস্ত রঃ 

কাত্তলোহ র, 

কফ ০. 

কাস্ততীক্ষ রঃ 
কাললোহ র-কা। 
চপলালন্ন রঃ 
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স্কৃত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 
বাজর রঃ 
রোহুণ বন ঃ 

রোমকাস্ত রকা; 

তীক্ষ র-র-ল ; 

অয়ঃকটোরক রঃ 

তীক্ষচুণ র; 
কর্ষক র-র-স; 

চুম্বক(১) রর-স; 

তীক্কলোহুপত্র(২) র-র-স) 
লোহপত্র রঃকক্ষ; 

₹511195 দেখ 

কিউ র-র-স; র) 

লোহকিন্র রর-স;র); 

লোহমল 

মন্খুর চক্র ; 

তীক্ষ র-র-সঃ 

কব রঃ 

কু র্র-স।; 

কড়ার র-র-্স। 

মুণ্ড ররপঃ 

মুণ্ডক রশ্র-স; 

কাসীস রঃর-রস।) রর )চ)ু। 

হরকাসীস 

হীরাকাসীস র.ক) * 

ধাতুকাসীস র-র.স; 

বালুকাকাসীস র-র-স; 

পুষ্পকাসীস র-র-স ; 
তাপ্য(৩) র। 

(0১) 5,00980005 দেখ । 
(৩) 1:00 70)171099 দেখ। 

(৯) 11%6111% 50691 1১1869 
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ংস্কৃত নাম উদ্ধ্ত গ্রন্থ 

তু 

কাম্পিল্য র-র-স; 

মৃত র) 
মৃতগুব 

মৃততীক্ষ 

মুতনাগ 

মুৃতহৃত 

মুততার 

মৃতবঙ্গ 

মারণ ধার? র) 

জারণ রস) র। রক) 

হেমঙজারণ রক । 

রোৌপ্যমারণ ধা-র। 

রূসশাল। র-র-স। 

লাক্ষ। রঃর-র-প, 

লাক্ষাপটল র; 

রাজাবর্ত রঃ রর-স। 

বৈরূরধ্য র্; 

অনুড়ুতশক্তি প; 

অহি রক; 

অস্তরুপ্য ধা; 

নাগ ধা; র-র-স)র,র-চু; 

ভূজজম ধা) র) 
সীসক ধাঃর;ঃ র-র-স; 

সীস ধাঃর) র-প্র-্থ) র-র-স; 

পন্মগ বশ্হা। 

ধাতৃভঙল ধাঃ 

বিনত ধা; 
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ইংরাজি নাম সংস্কত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 
পুতিক(১) রঃ 

--1011 নাগপত্র রঃ রশ্রল ও 

৮ 001650 জ্রতদাগ র-র-স) 

899 সিন্দুরনাগসম্ভব অমর) 

স্প্”্1)690 নাগদল য়; 

৮৪011015109 নীলাগুন 

সৌবীরাঞ্জন(২) 
15980 01017, 0£10)96915 কুক্ষপত্র ধা-র; 

তন্থপত্র র-র-স) 
--00796: গুন্বপত্র রর-স) 
স্৮(1010 তনুরবিপত্র ' 

[4670010 00109 লুজতোয়(৩) রর-স; 

জন্বীরদ্রাব র-র-স) 
নিন্বুরস র-র সঃ 

1,671207 অঙ্গুলি অমর; 

[10 (০01 0:8017019) পিধানক র) 

10) 91960 

10990 কিঞ্চছিতানমন্তক 

পিধানিক পর 

[0109 চর্ণ র-র-স; 
[01209 10106 লুজাম্ব র.র-স; 

[11796 আ26০1 ক্ষারজল র-রস; 

1171016 , অবধি 
[0010 দ্রবদ্রব্য রঃ 

11001910000 জ্রাবণ 

[71001901 দ্রাবিক র) 

10098600159 অয়স্বাস্ত র) 

কাস্তপাবাণ কঃ 

চপলালয় রঃ র-কা) 
যান সাল 

(১): &150 01) 1 

০৮ নিত সতার 

(২) 0815709 দেখ । 

ররর উর আজ ডর 

(৩) 80304 01070 দেখ। 

₹-8000৮৮ বাজ 
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রাসায়নিক পরিভাষা ২১ 

সংস্কৃত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 

চু্ষক রঃ 
স্থলখণ্ড রর-স 

পিও র) 

তেজ রঃ 

/১| 

ভাবনা করা চা 

বিমর্দন করা বন; 

মঞ্জিা র.র-স) 

মজ্জা 

ব্স। র 

যোগবর্তিক! দশ ; 

উপাদানকারণ প; 
স্কুলভূত পঃ 

তানম্মান্তিক স্থষ্টি প 3 

দ্রাবিণা ধা; 

দ্রাবক 

পারদ র,র-ক, ধা; 

চপল অমর ; 
সত র, রম্প্র-্ছ ; অমর, করস; 

সুতক রঃ 

রস র, বৃন্দ, অমর ; 

রসন্বাজ রঃ 

হরবীজ র্) 
মিশ্রক র; 

ভন্মস্থত র, র-র-স। 

মুতন্ুতক রঃ 

নষ্টপিষ্ট র-চু ; 

রসবন্ধন 
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সংস্কৃত নাম 

পারদজারণ 

শুদহত 

সাধিতরস 

রসশোধন 

উদ্ধৃত গ্রহ 
রশ্র-্স; 

র-্র-্স ; 

রস্র, র-ক; 

40101701018 0)10018] দেখ 

্্ণসিন্দুর 
মকরধবজ 

রসসিন্দুর 

সিন্দূর 
মুচ্ছিত 

লোহু 

লোহ। 

ধাত 

লোহক 

হীনধাতু 

ধাতুসব 
লোহ্হা 

জারণ 

৪1107 দেখ 

সারলোহা(১) 

বিশুদ্ধলোহ 

অকৃত্রিম লোহ 

ধাতুবিদ্ 
ধাতুবাদ 
লোহশান্্র 
অভ্র 

অন্রক 

গগন 
খেচর 

রহ, রঃ 

র-ক) 
রহ; 

র-রস্স; 

প)না; 

রঃ রস্রস্ন। 

রঃ র-র-স$ রক?) ধা-র) ধা) কাক) 

ধা) 
রশ্হা। 
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সংস্কৃত নাম 

ব্যোষ 

গ্রাহক 

কৃষ্ণা 

অভ্রপত্র্ 

পত্রান্ 

অভ্রকপত্র 

রক্তাজ 

শুর্লান্র 

গীতাভ্রক 

দরদ রাল্রক 

রস 

উপরস 

সিন্দুর (১) 

চপলত্ 

অণু. 

ব্যহ 

অবয়বসনিবেশ 

চন্দ্রকান্ত 

রাগবন্ধিনী 

রঙ্গবন্ধকরী 

খল্প, খন 

খল 
থলিতব্য 

পাধাণোলুখল 

উলুখল 

1১] 

সর্ 

সর্জিকাক্ষার 

পাস ও ব। 

উদ্ধুতগর্থ 
ধাঃর;) র-র-স।; 

ধা; 

চি 

র,কাক ;র-র-স) 

রঃ 

রঃ 

রঃ 

র-র-স) 

র,র-র-প, 

ধা, অমর, রঃ 

চি 

প্) 

র-র-স। 

র-র-স, বরা; 

র-্প্রশ্ছ ; 

ক) 

র-রস্স; 

ব্ন্দঃ 
র-রস্প। 

রর) 

র-র-্স ) 

৮ 

__.______ শা শী শা শা্াাঁ্্ার্াা 

(১) “সিন্দুরনাগসস্ভবং' | 
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স্কৃত নাম উদ্ধ্ ত গ্রন্থ 

সর্দিক্ষার রঃ 
সহজ র-রস। 

সৌবর্চল র) র-র-স। 
স্থবর্চিকা রুপ্র; 
যবক্ষার ন্নঃ 

গিরিমস্তক কব; 

সোরক র-কা; 
নিধূম প্বঃ রক; 

0 

দর্শন 

দ্ব্ণগৈরিক র্; 
গিরিমৃত্তিকা। রঃ 

ধাতু র্ 
গৈরি র-র-স; 

গৈরিক র-র-স) রক? 

পাষাণগৈরিক র-র-স) 

নির্গন্ধ ধা; 
তৈল র; 

1010] দেখ 

অহিফেন রসা; 
আফেন র-ন-মা ; 

ছে 

তাল র-র-স) রস-চি? ধা; 

তালক র; র-র-স) র-ক; 
বিসঙ্গ ধা) র-র"্ল। 

হরিত ধা; 

হরিতাল ধাঃর;) র-র*স) 
বর্তূল 

গুক্তিকা ধা; 
মুক্তামাতা ধা; 
পল্পগর্ভ ধা; 
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1[১9179671101) 
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স্প্]70 
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৮] 
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৮৮021701000 
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স্কৃত নাম 

না 

পিষ্টিক 

পিষ্টিক। 

ময়ূরগ্রীবতৃখ 
সম্তক 

মুক্তা 

মুক্তাফল 
মৌক্তিক 

মৌক্ত 
বারিজ 

স্বাতিসম্ভব 

গুক্তিগর্ভ 

সগর 

মজলোদয় 

ক্রামণ 

মর্দক 

মুষল 

লোহমুষ্ট 

লোহপার 

পাষাণমর্দীক 

জান 

গুটি 

গুটিকা 

ব্টা 
বটকী 

ংশ 

ংড়শী 

নালী€১) 

বংশনালী 

উদ্ধৃত গ্রন্থ 
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112065 0001181)- 
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12190105 সেঃ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ অতিরিক্ত সংখ্যা 

সংস্কৃত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 

লোহনালী রর) 
বৃক্ষক্ষার রঃ 

ক্ষার 

বৃঙ্ষাুর্ষ্ষেদ (১) 

শুব্বকপালিক! রঃ 

বিষ র্; 

ধাতুবিষ নুশ্রুত ; 
উপবিষ রঃ 
যবক্ষার র্; 

ভাগ চু 

কুপ 

কুপক 
শিলাভাও রঃ 

চর্ণ র)র-র-স; 

পরাগ বন; 

পেষণ কর! র-র-স ; 

চূর্ণ করা বন্দ; 
সুশ্নক্ষং পেষরিত্বা র; 

শুদ্ধ র-র-স; 

শুদ্ধিকরণ র-র-স)১র। 

শোধন ব 

মাক্ষিক, মাক্ষগীক র? র-র-স; র-কা বৃন্দ; 

মাক্ষী রঃ 

9০01091 7571699 দেখ 

ত্র্ণমাক্ষিক র-প্র-স্থ ? র-কা; 

নুবর্ণমাক্ষিক ধা-র; 
তাপা রঃর-র। 

(১) ৪০০০ 
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স্প1018 

স৮811501৮ 

(501569) 

008116) 

00101881507 

চ১৫৪181 

1060 ০0181 

[,61960686)1) 

[০090%801) 

96011 

7098190 

(১) 000910899 নেখ। 
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স্কৃত নাম 

ধাতুমাক্ষিক 

মধুধাতুক 

হেমমাক্ষিক 
“ 0১11695 দেখ 

তারমাক্ষিক(১) 

অমলমাক্ষিক 

রৌপ্যমাক্ষিক 

৫ 

গু 
10০10010 দেখ 

| 

মনঃশিল৷ 

কুনটা 
শিলা 

শী 

শোণিতশিল। 

001119 দেখ 

মুচ্ছন 

কিরণবিঘট্টন 
রশ্মিপরাবর্তন 

তিষ্যগ্গমন 

বকবজ্ত 

পাতনযন্ত্ 

কূপ, কূপক 

ধাপিত 

পাচিত 

পুটিত 

ৰ উদ্ধত গ্রাস 

রাজ; 

রঃ র-কা। রাজ; 

রঃর-্রস্পঃ 

বকা; র-র-স; 

রঃ 

রঃ 

র$র-র-স$ রস-চি 5 র-প্র-্থু ) ধা; 

রঃ র-প্র-নুঃ রসচি)ধা; 

র)র-র-স;)র-প্র-স্থ)র-ক;থাঃ 

ধা; 

রঃ 

বরা; 

বরাহ ঃ 

বাতন্তাক়ণ ; 

ধাঃরপ্র; র-প্র-থু। 

রর 

পর; 

রন্র-স 

সপন সিহত 

চে 
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(০: 99618) 
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-৮01808 
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০) 209 দেখ 

৩৬০ ০ সপ 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিরা! [ অতিরিক্ত সংখণ 

স্কৃত নাম উদ্ধৃত গ্রন্থ 

থাত বর), 

অয়স্কাতি 

ভাবিত রঃ 
পুটকৃও রপ্র্থ, 

পুটগর্ত র-প্র-নথু 

5816 দেখ 

দাও ররস। 

শিলাদারণ বরা ; 

কশ্ত্ব 

বর্তলমুখ র 

মর্দন 

পরিমর্দান র-র-স, 

মাণিক্য 

পদ্মরাগ র-র-স, 

101) 108 দেখ 

নি 

কুষ্কুম রঃ 

রুধির ৮ 

চুলিক। বর 

চুলিকালবণ র.রস; 

শবসার রও) রন) 

লোগমৃত্তিক৷ র;র-র-স) 
লবণ র্) 

লোণ র্; 

পটু র্; 
সৌবর্চল€১) দঃ 

সৈম্ধব র, র-র-স) 

বন; মণিমস্ 
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হস্ত নাম উদ্ধৃত গ্রশ্থ 

বিড়ি র্; 
বিটলবণ রঃ 

সামুদ্র র) র.র-স) 

সমুত্রজ রঃ 

সিন্ধু রঃ 

সিদ্ুখ রঃ 

[01179 দেখ 

নীলরত র; 

নীলোৎপণ রঃ 

ইন্দ্রনীল র্) 
শুক্রনীল রঃ 

মহানীল রঃর"রস। 

বিজ্ঞান 

প্টসন্দংশ র্; 
দারণ বরাহ ? 

চালনী রর সঃ 

রৌপ্য ধা-র; 

রুপ্য ধা;র-চু)ঃর-ক/র-র-স। 

রজত র;ধাঃর-্র-স) 

তার র) রস-চি )র-প্র) রর-স। 

শশি রহ) 

চন্দ্র পা ওঃ 

তারক ধা; 

তারপত্র রনর-স) 

পরিমাণ 
মিগ্ধত 

পিচ্ছিল সু 
মত্যণ র্রস) 

সর্জিকাক্ষার র-কসঃর) 

তীক্ষক্ষার নু) 
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ইংরাজি নাম ্কত নাষ উদ্ধত গ্রন্থ 
---010101109 জুশ্বেত(১) র-প্র; 

90101201) দ্রাবণ র; 

90110 দ্রাবক রর-স; 

নি গৃহধূম র) র-ক;র-প্র-থ; 
901901160 [১0001 যোগচুণ দশ) 

91081] বিস্ফুলি্ রঃ 

91)60190 ঘ178110 গুরুত্ব 

91011 স্্রা র্; 

90176 19061961 স্থরাকোী র.র-স; 

91010611081 বৃত্ত 

96681771107 স্েদন 

696! 1020 দেখ 

91000105 আোতোঞ্জন(২) র;র-র-স; 
পুষ্পাঞ্জন রর-স। 
নীলাঞ্তন র-র স; 
মৌবীরাঞ্জন র-র-স; 
সৌবীর রঃ 

রসাঞ্জন র'র-স; 
901011710961010 - 

8[0878608 উদ্ধপাতন র) র-র-স) র-সা-সং; 
বিস্তাধরবনস্ত র-র-স) 

উদ্ধপাতনযন্ত্ র-র-স ; 
95119802009 প্রব্য 

স্৮9110)8] জঙ্গমতৃত প; 

৮701590 মিলিতদ্রব্য প; 
সংযুক্ততৃতার্থ প7 

---0180910071086102 01 দ্রব্যাস্তর পরিণাম প 

্)10060 0108 মেহু 

»--9£9181916 স্থাবরভূত 

উত্তিদ্ 

(১) 891 দেখ 0) 081508 দেখ 
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স৮৮0110191 
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রাসায়নিক পরিভাষা ৩১ 

সংগ্কত নাম 
শর্কর! 

সিতা 

গন্ধক 

গন্ধ 

গান্ধকজ রণ 

গন্ধপিষ্ঠী 
101177৭0016 দেখ 

গীতগন্ধক 

৪৮1 দেখ 

হূর্যাকাস্ত 

উদ্ধৃত গ্রন্থ 
রঃ 

রঃ 

রঃবুন।/)র-র'স। 

রঃরর-্স,; 

রং 

রর 

ররর; 

র-র-্প। 

বরাছ; 

রক; র-র? স্বর্ণ; 

চর 

প্) 

ধা) 

রঃররসঃ রন; 

ব-রস্স ; 

রঃধা; র"র-স। 

রঃ র'র-স; র-ক ধায়) 

ধ! | 

রস্র্ন 

রঃ 
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ইংরাজি নাম সংস্কভ নাম উদ্ধৃত গ্র্থ 
-৮001] ব্গপত্র রঃ 

বদল রর; 

---600৪ বঙগনালী র-র-স; 

[11001019 অক অর্ক) 

0) [৪ সংড়সী র; 

ংশ র-্র-্স 

৮০100) লোহসন্ংশক ব.প্র-থু । 

[0182 পুষ্পরাগ র-রস। 

[01101186016 কষোপল রঃ 

[709 নাল র-র-স। র) 

নালিক। র-র-স; 

--06106 বক্রনাল রক; র) 

বঙ্কনাল চি 

17811917)11661017 01 

13791818, [)০0৮%৮০1*01 বেধী বপ্র-্থ ; 

1190308610৮ স্বচ্ছতা 

প190 ত্রাণুক পঃ 

শৃ008 সর্জিকাক্ষার র; 

গশ260১ 8806 

12101009176 01 তত্বনির্ণর 
দা 

স901101 আবরণাভাব 

95 নির্ণর কৃ 

ড101961020 স্পন্দন 

-_906917019] পরিষ্পন্দ পঃ 

শবতনম্মার পঃ 

ড119287 কাঞ্জিক(১)  র-চু) র-প্র-স্থ ? র-র-সও 

ড10018 কাসীস র-ক, র-চি 3 

ভা001, 0156 

(১) 80910 2০76 দেখ। 

001)])67 ৪011)1)269 দেখ 
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ভ৪161 1011 
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স-01019186 

70121) 

স্পবি00100 

০৭০০ 

দ9121715 

710] 
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1100 

2100 10081221 

€১) 681800109 দেখ। 
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সংস্কত নাম উদ্ধৃত গ্রস্থ 

21010 800119/6 দেখ । 

8010 ৪01091)0710 দেখ। 

ডা 

জলযন্্ র-প্রন্থ ; 

কম্পসস্তান 

গতিসম্তান 

অচ্গিসস্তান চ; 

শব্দসম্তান চ 

বীচিতরঙ্গ 

ছেদন চা 

প্রতিমান চা 

তুলা 
বর্তি 

উর্ণা 

2 

খর্পর ধা-র ; ধা) 

চর্মক ধা; 

জসদ 

জাসত্ব থা; 

ত্োটক ধা? 
স্নসক১ ধা; 

রসকসন্ব র-চি, র-প্র-্থঃ র-চু) র-র-স; 

রূসবর্ধক ধা; 

কুপ্যভ্াতা ধা; 

রাজত ধা? 

যশদায়ক ধা; 

বঙ্গাভ 

রসক ধা; 










